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Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „A
munkavállalók szociális biztonságának megerősítéséről és a rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek  érvényre  juttatásáról”  címmel  a  mellékelt  határozati  javaslatot  kívánom
benyújtani. 



...../2019. (.....) OGY határozat 

A munkavállalók szociális biztonságának megerősítéséről és a rendezett munkaügyi
kapcsolatok követelményeinek érvényre juttatásáról

Az Országgyűlés
- felismerve, hogy a munkaerőpiaci, munkaügyi viszonyok általában „aszimmetrikusak”, azaz nem
egyenlőek  és  ebből  adódóan  a  hátrányosabb  helyzetbe  kerülő  munkavállalók  védelme  kiemelt
jelentőségű,
- tudva, hogy a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének érvényesítése mellett a jogsértő
munkáltatók munkavállalóinak foglalkoztatásához fűződő érdeket is figyelembe kell venni,
- figyelemmel a munkavállalók szociális biztonságának megerősítésére, mely az utóbbi években
jelentős mértékben visszaszorult,
-  elismerve  a  munkaadók  és  a  munkavállalók  sajátos,  eltérő  és  sok  szempontból  egymással
szembenálló érdekeit
a következő határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés felhívja a kormányt, tekintse át milyen azonnali intézkedések megtételére van
szükség a  munkavállalók  szociális  biztonságának  megerősítése  érdekében,  különös  tekintettel  a
szakszervezet alapításához, illetve az ahhoz való csatlakozáshoz való jog biztosítására és korlátozás
nélküli  érvényesítésére,  majd készítsen  erről  egy hatásvizsgálatot,  melynek eredményéről  2019.
december 12-ig beszámol az Országgyűlésnek.

2.  Az  Országgyűlés  felhívja  a  kormányt,  hogy  azonnali  hatállyal  vizsgálja  felült,  a  rendezett
munkaügyi kapcsolatok követelményének érvényesülését különös tekintettel:

a) az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényre
(a továbbiakban: Ebktv.);

b) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényre (a továbbiakban: Mt.);

c) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényre (a továbbiakban: Áht.);

d) az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényre (a továbbiakban: Árt.);

e) a munkaügyi ellenőrzésről 1996. évi LXXV. törvényre (a továbbiakban: Met.);

f) az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló
2009. évi LXXIV. törvényre (a továbbiakban: ÁPB trv.).

3. Az 1. és 2. pontokban megtörtént áttekintést és vizsgálatot követően elkészített hatásvizsgálat
nyomán  alkosson  külön  jogszabályt  a  rendezett  munkaügyi  kapcsolatok  követelményeinek
érvényesüléséről  és  alkalmazásáról.  Ezen hatásvizsgálatot  és  törvényjavaslatot  széles  társadalmi
egyeztetést követően terjessze az Országgyűlés elé.

4.  A  3.  pontban  szereplő  új  a  rendezett  munkaügyi  kapcsolatok  követelményekről  szóló
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törvényjavaslat:

a) rögzítse, hogy csak az a munkáltató jellemezhető rendezett munkaügyi kapcsolatokkal, amely
biztosítja a munkavállalók szakszervezet-alapításhoz, az ahhoz való csatlakozáshoz fűződő jogát,

b)  feleljen  meg  a  munka  világában  jelen  lévő  szereplők,  munkavállalók  és  munkáltatók
elvárásainak,

c) jelentsen kellő visszatartó erőt a munkáltatók számára a súlyos munkajogi jogsértések elkövetése
terén,

d)  ténylegesen érvényesüljön az  a  követelmény,  hogy két  évig  ne  részesülhessenek hazai  vagy
Európai Uniós költségvetési  támogatásban azon munkáltató,  akik szándékosan és/vagy súlyosan
megszegik a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeit,

e) terjedjen ki a munkavállalók védelmét szolgáló munkajogi, munkaügyi valamint foglalkoztatási
szabályok megerősítésére,

f)  tartalmazzon  olyan  jogkövetkezményeknek  a  munkáltatók  számára,  melyek  megnehezítik  a
munkajogi,  munkaügyi  valamint  foglalkoztatási  szabályok  be  nem  tartását,  valamint  erősíti  a
jogkövető magatartásokat;

g)  biztosítson  a  munkavállalók  érdekképviselői,  az  ÁPB-k  valamint  a  szakszervezetek  és
tisztviselők számára a mostaninál szélesebb mozgásteret a súlyos munkajogi, munkaügyi valamint
foglalkoztatási szabályok feltárásban és azok a hatóságok felé történő jelzésében.

5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Magyarországon  újra  érvényre  kell  juttatni  a  rendezett  munkaügyi  kapcsolatok
fontosságát! Elfogadhatatlan, hogy olyan munkáltatók, akik akadályozzák, gátolják, hogy
a  munkavállalók  éljenek  a  szakszervezet-alapítás  jogával,  a  sztrájk  jogával,  azok  a
hatályos törvények szerint mégis rendezett munkaügyi kapcsolatokkal bírnak...

Sajnálattal kell megállapítani, hogy már a munka világában a rendezett munkaügyi kapcsolatok a
gyakorlatban megszűntek. Jelen pillanatban olyan törvényi rendszer van érvényben mely szinte
lehetetlenné  teszi  a  törvényi  előírások  és  azok  jogkövetkezményeinek  a  betartását  illetve
betartatását ezen a területen is.

A hatályos törvényi rendelkezések alapján az tartozik a nem rendezett munkaügyi kapcsolatokkal
rendelkezők közzé, akit a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve a bíróság a költségvetési
támogatás  igénylésének  időpontját  megelőző  két  éven  belül  ismételten  bírsággal  sújtott  a
korábbival azonos és ugyanazon telephelyen elkövetett jogsértés miatt. Az ismételt mulasztásnak
számít, ha a közzétett és az előző mulasztás jogerőssé és végrehajthatóvá válása között nem telt
el két év.

A  fentebb  leírtak  a  gyakorlatban  azt  eredményezik,  hogy  alig  akad  olyan  vállalkozás,
munkáltató, aki ne felelne mega rendezett munkaügyi kapcsolatok mostani követelményeinek.
Azaz a munkáltatókat a munkavállalókkal szembeni munkaügyi jogsértésektől nem vagy csak
csekély mértékben tartják vissza a jogszabályok.

Mindez egyértelműen a hatályos törvényi előírások elégtelenségére mutat rá: az Országgyűlés
emiatt felszólítja a Kormányt új, átfogó törvényjavaslat kidolgozására, melyben rögzítésre kerül,
hogy a munkáltatóknak biztosítaniuk kell a munkavállalók szabad szakszervezet-alapítását és
szakszervezethez  való  csatlakozását!  Azon  munkáltató,  aki  azt  akadályozza,  gátolja,
ellehetetleníti, az a munkáltató nem jellemezhető rendezett munkaügyi kapcsolatokkal!

A  munkáltatóknak  valójában  nem  kell  tartaniuk  attól,  hogy  elesnek  a  költségvetési
támogatásoktól,  ha  nem  tartják  be  a  munkavállalókkal  szemben  a  törvényeket.  Ennek  a
jelenségnek az egyik mutatója az egyre szaporodó üzemi balesetek száma. Évről évre nő azon
munkavállalóknak  a  száma,  akik  valamilyen  üzemi  balesetet  szenvednek.  A  növekvő
balesetszámot nem érdemes indokolni a növekvő foglalkoztatotti  létszámmal,  mivel ezen két
mutató nem arányosan nő. A balesetek száma gyorsabban emelkedik,  mint  a  foglalkoztatotti
létszám. Mivel  szinte  semmi nem kötelezi  a  munkáltatókat  a  jogszabályok betartására,  ezért
egyre  kisebb  azoknak  a  száma,  akiknek  fontos  még  a  jogkövető  magtartás.  A  jelenlegi
munkaügyi ellenőrzés és az ehhez kapcsolódó intézményrendszer az elmúlt években tudatosan a
kormányzat részéről gyengítésre került. Itt csak egy fontos cél volt megfigyelhet, nevezetesen az,
hogy  a  munka  világában  a  munkáltatók  helyzete  javuljon,  figyelmen  kívül  hagyva  a
munkavállalói jogokat és érdekeket.
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Ez  azonban  nem volt  mindig  így.  A parlament  például  2009.  év  márciusában  fogadta  el  a
rendezett  munkaügyi  kapcsolatok  követelményét  érintő  törvények  módosításáról  és  egyéb,
munkaügyi szempontból szükséges intézkedésekről szóló törvény. Több mint tíz évvel ezelőtt az
akkori kormánynak még fontos volt a munkavállalói jogok védelme és érvényre juttatásuk. Az
akkori  törvénymódosítás  fő  célja  volt,  hogy  egyszerűbbé,  a  jogalkalmazók  számára
áttekinthetőbbé és könnyebben alkalmazhatóvá tegyék a szabályozást. Másrészt törekedtek arra,
hogy  egyensúlyt  teremtsenek  kétféle  állami  érdek,  a  jogalanyok  jogkövető  magatartásának
követelménye  és  a  nemzetgazdaság  szempontjából  a  társadalom  számára  előnyt  hordozó
beruházások megvalósulása között.

A jelenlegi  jogrendszerben  mára  e  szempontokból  szinte  semmi  sem  maradt.  Helyüket  a
magánérdek és munkáltatók önös érdeke vette át.

Meglátásunk szerint ma olyan munkavállalókat védő törvényekre és intézményrendszerekre van
szükség, melyek gátat  tudnak szabni a munkáltatók túlkapásaiknak. A munka világában nem
azzal tesz jót egy kormányzat, ha az ottani szereplők közül az egyiknek szinte korlátlan hatalmat
ad  a  másik  rovására,  hanem  azzal,  ha  megteremti  a  két  szereplő  a  munkavállalók  és  a
munkáltatók közti egyensúlyt.

Ezen egyensúly megteremtése  érdekében tartjuk  elengedhetetlenül  fontosnak,  hogy a munka
világában a mindennapokban is érvényre tudjon jutni a rendezett munkaügyi kapcsolatok elve.
Olyan szabályozást  tudunk elfogadni,  mely munkáltatói  oldalon megteremti  a  kellő  mértékű
jogkövető magtartás feltételeit, ugyanakkor védi a munkavállalókat a munka világában. Továbbá
azt is fontosnak tartjuk, hogyha egy munkáltató súlyosan megszegi a munkajogi, munkaügyi
valamint foglalkoztatási szabályokat akkor ténylegesen kerüljön két évre kizárásra a hazai vagy
Európai  Uniós  költségvetési  támogatásokból.  Ettől  azt  reméljük,  hogy  érdemben  javul  a
munkavállaók munkahelyi védelme a munka világában.

A rendezett munkaügyi kapcsolatok rendszerének újragondolása kapcsán a mostaninál nagyobb
mozgásteret  kívánunk biztosítani  a  munkavállalók  érdekképviselőinek,  az  ÁPB-k valamint  a
szakszervezeteknek és tisztviselőiknek. Úgy látjuk, hogy szükség van a normakontrol növelésére
a munka világában és ezt a lehatékonyabban azok tudják ellátni, akik minden nap ott vannak.
Azért  dolgoznak,  hogy  a  munkavállalók  helyzet  jobb  és  kiegyensúlyozottabb  legyen.  Azt
tapasztaljuk, hogy a munkáltatók sok esetben azért nem akarnak a saját működési területükön
munkavállalói érdekvédőket vagy képviselőket látni, mert félnek, hogy lebuknak. Félnek attól,
hogy valakik számonkéri rajtuk a törvényi előírások betartását vagy be nem tartását. Az üzemi
területen  történtekről  pedig  a  legyorsabban  és  a  legtöbb  információval  a  munkavállalók
érdekvédői  és  érdekképviselői  rendelkeznek.  Ezért  ők  azok,  akik  a  lehető  legyorsabban
jelzéseket tudnak adni az állami hatóságok felé, ha csorbulnak a munkavállalók jogai.

Jelen határozati  javaslattal  azt  akarjuk elérni,  hogy a munka világában jelen lévő szereplők,
munkavállalók  és  munkáltatók  elvárásai  egymással  szemben  egyensúlyban  legyenek.  tudva,
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hogy  a  rendezett  munkaügyi  kapcsolatok  követelményének  érvényesítése  mellett  a  jogsértő
munkáltatók munkavállalóinak foglalkoztatásához fűződő érdeket is figyelembe kell venni. A
munkáltató állami támogatásból való kizárása ugyanis a munkáltató felszámolásához és így a
munkahelyek megszűnéséhez is vezethet. Nem ez a célunk!

Meg  kívánjuk  teremteni  annak  a  lehetőségét,  hogy  érték  legyen  újra  Magyarországon  a
jogkövető  magatartás  a  munka  világában  is!  Ennek  a  célnak  az  elérése  érdekében  kérjük
mindenkinek a támogatását, akinek fontosak a munkavállalók és munkavállalói jogok.
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